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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร ไม่ม ี

ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Public Health Program 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   ช่ือย่อ   ส.ด. 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   Doctor of Public Health 
   ช่ือย่อ   Dr.P.H. 
 

4.  จํานวนหน่วยกิต  
49 หน่วยกิต 

 

5. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
5.1 นักวิชาการในหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและนานาชาติ 
5.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5.3 นักบริหารสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5.4 นักวิจัยทางด้านสาธารณสุข ในหน่วยงานวิจัยหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ

เอกชนในประเทศและนานาชาติ 
5.5 อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ทั้งในประเทศและ

นานาชาติ 
 

6. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) บัณฑิตวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

7. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 7.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาพการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
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ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สําคัญ ดังน้ี 1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้หลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการกําหนดนโยบายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในครั้งน้ี ประชาชนในภูมิภาค
อาเซียน จะมีการเคลื่อนย้ายและเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศมากข้ึน ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการ
เคลื่อนย้ายของโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะตามมาด้วย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เกิดโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่จากการเดินทาง การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต
หลายโรค เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคมือเท้าปาก 
รวมถึงโรคติดต่อที่เคยควบคุมได้ แต่กลับเพ่ิมมากข้ึนในระยะหลัง ได้แก่ โรคคอตีบ มาลาเรีย เป็นต้น 
แนวทางสําคัญจึงอยู่ที่การเตรียมรับมือกับโรคต่างๆ ของประชาชนอย่างรู้เท่าทัน นอกจากน้ีจะเกิดการ
ถ่ายเทสินค้าและบริการในกลุ่มประเทศอาเซียนตามมา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่และการ
ดํารงชีวิตของประชากรในประเทศ เน่ืองจากการเปิดประเทศจะมีสินค้าและบริการจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้ามาเป็นจํานวนมาก จะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานด้านสุขภาพ รวมท้ังโอกาสเส่ียงต่อสุขภาพจากการท่ี
ประเทศไทยต้องเปิดรับอาหารและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เช่น บุหรี่และสุรามากขึ้น จึงจําเป็นที่ภาครัฐ 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาคสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและ
โรคติดต่อไร้พรมแดน ที่อาจเป็นภัยเงียบเข้ามาสู่ประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยไม่
รู้ตัว ดังน้ันชุมชนจึงจําเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพเพ่ือรับมือต่อภัยเงียบดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

 
 7.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

    แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้ง
ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย เพ่ือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

   องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นจะมีฐานะยากจน สําหรับประเทศไทยซึ่งกําลังก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน โดยเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้ง
ประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 จึงเป็นประเด็นท้าทาย
ทางสังคมที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิง
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การรับมือกับปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ซึ่งมีแต่เสื่อมถอยตามวัยส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ โดยปัจจุบันชุมชนส่วนใหญ่เผชิญปัญหาการเกิดโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นภาวะที่บ่ันทอนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เป็นอย่างมาก  

 ปัจจุบันการดูสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับบริบท แบบแผนความเช่ือ
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการดูแลสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู
สุขภาพของผู้สูงอายุ  ดังน้ันการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ โดยอาศัยรากฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่
มีความย่ังยืน ซึ่งการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านสุขภาพมาพัฒนาสุขภาพของชุมชน จึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ของชุมชนเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์ 

 

8. ผลกระทบจากข้อ 7 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 8.1 การพัฒนาหลักสูตร  

       การพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยข้ันสูงทางด้าน
สาธารณสุข โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย มีความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในทฤษฎีและหลักการ มี
ความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดเชิงระบบ การสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน และการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 8.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

 8.2.1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตและบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
 8.2.2 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น 
 8.2.3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาไทยและ

สากล 
 

9. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
9.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

9.1.1 หลักสูตรนี้มีรายวิชาทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาอ่ืน ได้แก่ 
          ไมม่ ี
9.1.2 รายวิชาท่ีต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่  
         รายวิชา 700802 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสูง  (English for 

Advanced Academic Communication) จากบัณฑิตวิทยาลัย 
    

9.2  การบริหารจัดการ  
     9.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 
     9.2.2 แต่งต้ังผู้ประสานงาน เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา     ใน
การพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินงาน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

     พัฒนานักวิชาการด้านสาธารณสุขให้มคีวามเช่ียวชาญข้ันสูงในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 1.2  ความสําคัญ  

ตามการพัฒนาด้านสุขภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้ง
ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการวิจัยให้
สามารถนําองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ัง
ส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ด้วยการบูรณาการการทํางานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ทําการสํารวจความต้องการดุษฎีบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ จาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภารกิจความรับผิดชอบเก่ียวกับสาธารณสุข การ
ดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่าง 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2559 ด้วย
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ พบว่า หน่วยงานดังกล่าวมีความต้องการดุษฎีบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ 
ร้อยละ 35.6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงาน ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือให้เป็นผู้นําการปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสาธารณสุข มีทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้จากศาสตร์
ด้านสาธารณสุขและสาขาที่เก่ียวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน ที่มีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน โดยผ่านการทํางานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงาน หุ้นส่วน และเครือข่าย เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
วิชาการ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือการควบคุม ป้องกันโรค การ
สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และเป็นผู้นําในการกําหนดนโยบายด้าน
สาธารณสุข สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสู่สังคมอย่างมีประสิทธิผล ทั้งน้ีจะอาศัยความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ซึ่งเป็นต้นทุนเดิมจากการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตที่มีมานานมากกว่า 10 ปี เป็นส่วนหนุนเสริม
ให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี 
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 1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

1.3.1 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีดุลยพินิจเชิงจริยธรรม ที่เหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม 

1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเน้ือหาทางวิชาชีพ มีความชํานาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะด้าน 

1.3.3 สามารถประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่
มีความซับซ้อนได้ โดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีบนพ้ืนฐาน
ขององค์ความรู้ระดับสูงและความเข้าใจในปัญหาอย่างถูกต้อง 

1.3.4 สามารถทําวิจัย และเผยแพร่ผลงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ บูรณาการสร้าง 
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.3.5 สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ระบบบริการสุขภาพขององค์กร เพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสําหรับประชากรทุกกลุ่ม 

1.3.6 เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ใช้การ
สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  

ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์  
 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา  
                2.2.1 กรณีเข้าศึกษาแบบ 1.1 

(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มี ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  ไม่ น้อยกว่า  6 ปี จาก
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้การรับรอง  

(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)                  
ให้การรับรอง และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการทําวิจัย              
มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

(3) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00  
(4) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด และ 
(5)   เป็นผู้มีผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                 

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ฐานข้อมูลระดับชาติหรือฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ผลงานโดยเป็นช่ือแรก หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
ระดับปริญญาตรี (ซึ่งไม่ใช่ผลงานที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษา) 

(6)   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อตาม (1) - (5) อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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2.2.2 กรณีเขา้ศึกษาแบบ 2.1 

(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต  หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  ไม่ น้อยกว่า 6 ปี จาก
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้การรับรอง แต่ไม่เคยมี
ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือที่เก่ียวข้องในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ระดับชาติหรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ให้การรับรอง และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการทําวิจัยมีค่า
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

(3) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00  
(4) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด  
(5)  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อตาม (1) - (4) อาจ

ได้รบัการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท                 
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาพ้ืนฐานความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์โดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือปรับฐานความรู้ 

 

2.7 ระบบการศึกษา  
ใช้ระบบในช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
3. หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 ปี 

 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 49 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร          
             จํานวนหน่วยกิต           จํานวนหน่วยกิต 
                   แบบ 1.1         แบบ 2.1 
       1)  หมวดวิชาบังคับ    -              7 
            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    -              3 
       3)  หมวดวิชาเลือก    -              3 
       4)  วิทยานิพนธ์   49             36   
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   49            49 
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หมายเหตุ: นักศึกษาแบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต  

 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
เลขประจําวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยเลข 6 หลกั มี

ความหมายดังน้ี 
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3  413  หมายถึง เลขประจําหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร 

 ดุษฎีบัณฑิต  
      700  หมายถึง เลขประจําของบัณฑิตศึกษา 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 
7  หมายถึง  ระดับปริญญาเอก ปีที่ 1 
8  หมายถึง  ระดับปริญญาเอก ปีที่ 2 
9  หมายถึง  ระดับปริญญาเอก ปีที่ 3 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5  หมายถึง กลุ่มย่อยของหลักสูตร 
           1 หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัย สถิติ/ชีวสถิติ ระบาดวิทยา  

          2 หมายถึง การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ  
                                  ภาวะผูนํ้า 

           3 หมายถึง การสัมมนาด้านสขุภาพ 
           4 หมายถึง พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคม ชุมชน 
              การส่งเสริมสุขภาพ โภชนศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 
           5 หมายถึง อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ 
              ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ/การแพทย์  
           6 หมายถึง วิทยานิพนธ์  

 ลําดับเลขตําแหน่งท่ี 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
 
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสตูร ดังน้ี  
 ก. หมวดวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต   

413711  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางสาธารณสุขขั้นสูง      3(2-2-5) 
              (Advanced Research Methodology and Statistics in Public Health) 
413721  ภาวะผู้นําและการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-5) 

   (Leadership and Health System Management) 
413731  การสัมมนาวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง              2(1-3-5) 
            (Seminar on Advanced Health Research) 
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        ข. หมวดวิชาเฉพาะ  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปน้ี  
  413712 วิทยาการระบาดทางสังคม                3(3-0-6) 

   (Social Epidemiology)      
 
        ค. หมวดวิชาเลือก  บังคับเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปน้ี  

413713  วิธีการวิจัยแบบผสมผสานสําหรับงานสาธารณสุข             3(2-2-5) 
  (Mixed Method Research in Public Health) 

        413741  กลยุทธ์ในการพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพชุมชน                 3(2-2-5) 
             (Strategies in Community Health Behavioral Development) 
        413742  นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน                 3(2-2-5) 
             (Learning Innovation for Community Health Development) 

            413743  โภชนศาสตร์ชุมชนขั้นสูง                3(2-2-5) 
   (Advanced Community Nutrition)  

              413744  ประชากรศาสตร์ทางสังคม              3(3-0-6) 
              (Social Demography)   
     413751  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ          3(2-2-5) 

    (Environmental and Health Impact Assessment) 
  413752  การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม   3(2-2-5) 
               (Occupational Health, Safety and Environmental Management)  
  413753  โลหิตวิทยาสําหรับการพัฒนาสุขภาพชุมชน             3(3-0-6) 

               (Hematology for Community Health Development) 
            
       ง. หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน ไม่นบัหน่วยกิต (3 หน่วยกิต) จากรายวิชาต่อไปนี้  
         700802   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสูง            3(2-2-5) 
                (English for Advanced Academic Communication)    
 
       จ. วิทยานพินธ์    
        413761 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)   49 หน่วยกิต  
          (Dissertation) 
        413762 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)    36 หน่วยกิต 
          (Dissertation) 
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คําอธบิายรายวิชา 
         ก. หมวดวิชาบังคับ  
รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                         น(ท-ป-ศ) 
413711   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางสาธารณสุขขั้นสูง              3(2-2-5) 
    (Advanced Research Methodology and Statistics in Public Health)  
     การวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านสถิติ และ ชีวสถิติวิเคราะห์แบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิง
พารามิเตอร์ หลักการวิจัยสําหรับการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจคัดกรองข้อมูล การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุและความแปรปรวนร่วมพหุ การออกแบบการวัดซ้ํา การวิเคราะห์ข้อมูลจัดช้ัน 
การถดถอยพหุการทดสอบพิเคราะห์ค่าตกค้าง การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์การอยู่รอด การวิเคราะห์
จําแนกการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแบบสมการโครงสร้างและวิธีการทางชีวสถิติขั้นสูงอ่ืนๆ อภิปราย วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์งานวิจัย รูปแบบต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุข และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย การสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย 
 
413721 ภาวะผูน้ําและการจัดการระบบสขุภาพ                 2(1-3-5) 
       (Leadership and Health System Management) 

      ปรัชญา แนวคิด และหลักจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข การบริหาร จริยธรรมกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดี พฤติกรรมจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ จริยธรรมกับความหลากหลาย                    
การประยุกต์การบูรณาการและการพัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้แนวคิดหลัก หลักการ และวิธีการ ของความรู้จาก
ศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข ที่ทันสมัยอย่าง
ย่ังยืน 
 
413731  การสัมมนาวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง               2(1-3-5) 

  (Seminar on Advanced Health Research)     
    การประยุกต์และบูรณาการความรู้ขั้นสูงจากศาสตร์ต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และองค์กรด้านสุขภาพ บทบาทภาวะผู้นํา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการ
ประเมินผล การพัฒนานวัตกรรม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาที่
มีความซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
     ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                                 น(ท-ป-ศ) 
413712  วิทยาการระบาดทางสังคม                  3(3-0-6)
    (Social Epidemiology)  
   แนวคิดของวิทยาการระบาดสังคม ปัจจัยกําหนดสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและ
ปัจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาดทางสังคม การประยุกต์การศึกษา
ทางวิทยาการระบาดทางสังคมในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน   
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     ค. หมวดวิชาเลือก   
รหัสวิชา   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                                 น(ท-ป-ศ) 
413712      วิธีการวิจัยแบบผสมผสานสําหรับงานสาธารณสุข            3(2-2-5) 
                (Mixed Method Research in Public Health) 

 แนวคิดของการวิจัยแบบผสมผสาน เปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คุณค่า
เก่ียวกับการวิจัยแบบผสมผสาน การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานสําหรับงานสาธารณสุข   ขั้นตอนของ
การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนรายงานการวิจัยและการเสนอผลการวิจัย 
     
413741   กลยุทธ์ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพชุมชน              3(2-2-5) 
     (Strategies in Community Health Behavioral Development) 

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน  รูปแบบ
ของกลยุทธ์ ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วม การส่ือสารสุขภาพ เครือข่ายทางสังคม การตลาดเพ่ือสังคม            
การเสริมสร้างพลังชุมชน  
 
413742   นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน              3(2-2-5) 
     (Learning Innovation for Community Health Development) 
     ความสําคัญ ความหมาย ประเภทความรู้ กระบวนการ องค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน ภายใต้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา พฤติกรรมและ
สังคมศาสตร์  
 
413743      โภชนศาสตรช์มุชนขัน้สูง                 3(2-2-5)  

(Advanced Community Nutrition) 
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการที่พบบ่อยในชุมชน ความต้องการสารอาหารสําหรับมนุษย์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหาร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางโภชนาการในชุมชน  
 
413744   ประชากรศาสตร์ทางสังคม                                   3(3-0-6) 
    (Social Demography)   
    ปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกําหนดขนาดโครงสร้าง การกระจายตัว ภาวะเจริญพันธ์ุ ภาวะ             
การตาย และการย้ายถ่ินของประชากร ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการเปลบ่ียนแปลงทางประชากร 
 
413751      การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสุขภาพ                                3(2-2-5) 

                 (Environmental and Health Impact Assessment)   
                 ความสําคัญและความเช่ือมโยงของการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ ประเภทของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ขั้นตอน เคร่ืองมือสําหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นโยบายสาธารณะกับ                    
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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413752       การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม                      3(2-2-5) 
                  (Occupational Health, Safety and Environmental Management)   

       ความสําคัญของการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม การประเมิน 
ป้องกัน และความคุมสิ่งคุกคาม ปัญหาสุขภาพจากสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงและการยศาสตร์ในการทํางาน 
การจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ 

 
413753        โลหิตวิทยาสําหรบัการพฒันาสุขภาพชมุชน                            3(3-0-6) 

ร (Hematology for Community Health Development)    
   สถานการณ์ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่พบบ่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ประเทศไทย รวมท้ังแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคทางโลหิตวิทยาในชุมชน 
  

          ง. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน 
รหัสวิชา     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          หน่วยกิต 
700802        ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสงู                       3(2-2-5) 
          (English for Advanced Academic Communication)  
         การพัฒนาทักษะการฟังการพูด การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ  และทักษะการเรียนสําหรับ
บัณฑิตศึกษา การอ่านเอกสารทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เก่ียวกับสาขากลวิธีการ
อ่าน การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การอ้างอิง การเขียนหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่สนใจและบทคัดย่อ 

             
  จ. วิทยานพินธ ์
รหัสวิชา    ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                          หน่วยกิต 
413761 วิทยานพินธ์ (แบบ 1.1)                          49 หน่วยกิต  
  (Dissertation)  

วิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน เน้นความคิดริเริ่ม สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ การนํา
ทฤษฎีและหลักการทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนมาใช้ในการแก้ปัญหาและหรือพัฒนางานวิจัย การออกแบบ
กิจกรรม ทดลองนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางการพัฒนา
สุขภาพชุมชน และการนําเสนอผลวิจัยในระดับนานาชาติ 
 
413762 วิทยานพินธ์ (แบบ 2.1)                          36 หน่วยกิต  
  (Dissertation)       
  วิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน เน้นความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ทางวิชาการ การนําทฤษฎีและ
หลักการทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนมาใช้ในการแก้ปัญหาและหรือพัฒนางานวิจัย การออกแบบกิจกรรม 
ทดลองนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางการพัฒนา
สุขภาพชุมชน 




